Maarssen

Frankfurt am
Main
Om de wat oudere stadskern ligt langs de voormalige
vestingwal (die er zelf niet meer is) een gordel van
groene parken: de Wallanlagen, na een gezellige
horecarijke winkelstraat kuiert u daar een flink stuk
doorheen. Het zijn de Taunus-, Bockenheimer- en
Eschenheimeranlage, onderweg ziet u de oude
stadspoort Eschenheimer Tor. Na een groenstrook langs
de Peterskirche trekt u over een winkelboulevard (de
befaamde Zeil) door het moderne deel van het centrum
en duikt daarna de Altstadt in.
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Neem daar wel voldoende tijd om de vele bezienswaardigheden te bezichtigen en de toren van de
Kaiserdom te beklimmen. In dat oude centrum komt u over twee pleinen met de ronde Paulskirche,
de kleine Nicolaikirche, het indrukwekkende oude Stadhuis Römer (met het Rathaushof) en vele
prachtige vakwerkpanden. Liefhebbers van verschillende kunststromingen komen goed aan hun
trekken want dwars door de Schirn Kunsthalle stapt u af op de Kaiserdom en gaat kort daarna een
lekker stuk aan de wandel over een van de fraaie wandelpaden langs de rivier de Main. Het laatste
deel komt langs de Westhafen Tower en door een park (met een beekje) aan de achterkant van de
oude Gutleutkaserne..

Start: Station Frankfurt (M) Hbf
Eind: Station Frankfurt (M) Hbf
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
Reacties op beschrijving: info@wandeleninbeeld.nl
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1 Verlaat het station via de uitgang Ausgang
City. Steek het stationsplein en de
daarachter liggende weg (Am Hauptbahnhof)
met trambaan RD over en ga de bomenrijke
Kaiserstrasse in. Blijf deze horecarijke
winkelstraat een flink stuk volgen, onderweg op
drie kruisingen RD en zorg ervoor dat u na de
derde kruising aan de linkerkant van de weg
loopt. Op de 4e kruising (een hele grote) de
Gallusanlage oversteken, aan de overkant nog
even RD en bij de reclamezuil op de brede
klinkerwandelweg met paaltjes LA. Na dit
parkdeel kruising RD en een beetje naar rechts
de wandelweg door het volgende parkdeel
volgen, u ziet dan rechts een muurtje en loop
deze wandelweg door dit smalle park helemaal
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uit (u kunt naar eigen inzicht ook een van de
andere paden evenwijdig aan deze wandelweg
volgen). Gaandeweg ziet u heel nadrukkelijk
voor u de 'Twin Towers' van de Deutsche Bank.

2 Aan het einde (daar ziet u links de ingang
naar de S-bahn) kruising met brede weg RD
en wat verderop op het pleintje schuin RA, op
het goede pad ziet u iets verderop rechts een
prieel met een beeld en bankjes. Op de “rotonde”
bij de Marshallbrunnen RD, aan het einde ziet u
voor u het Operagebouw (Alte Oper). Steek het
plein over en passeer die Opera strak links van
u. Op de hoek bij de boompjes met stenen
banken schuin naar rechts en daarna RD weer
een parkdeel in (Liesel-Christ-Anlage), volg het
meest linkerpad. In de rechterbocht van het
halfverharde pad op het smalle klinkerpad RD, u
blijft dus aan de linkerkant van het park. Iets
verderop ziet u rechts een vijver met fontein.
Aan het einde van die vijver volgt een complexe
kruising, ga hier min of meer RD en (misschien
even zoeken) volg het middelste brede pad met
verlichting. Bent u op het goede pad, dan ziet u
vrijwel gelijk links een wit parkhuisje met een
bloemenperk en vijvertje. Loop nu met een paar
bochtjes dit park uit.
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3 Steek de brede drukke weg waar u
tegenaan loopt over (Eschenheimer Tor, iets
naar links is een oversteekplaats en rechts ziet u
de oude stadstoren). Aan de overkant RD
verdergaan aan de rechterkant van een drukke
weg (Eschenheimer Anlage), dan passeert u
strak rechts van u een pizza/hamburgertent (als
die er nog staat). Volg daarna het wandelpad
door het smalle park, u ziet dan gelijk rechts het
Philipp-Reis-Denkmal. Kort daarna ziet u ook
rechts een wat lager gelegen plantsoen (via een
hek op de volgende hoek kunt u deze even
inschieten). Blijf daarna de klinkerwandelweg
met lantaarnpalen door dit smalle park volgen.
Waar u rechts een speelplek ziet het pad strak
daarlangs volgen. Let nu even op: direct na die
speelplek, een enkele meter voor het pleintje
met ronde bank om een boom, RA en 2 trapjes
op. Na de linker- en rechterbocht en weer een
trapje bij de weg gelijk RA. Na een enkele meter
bij de oversteekplaats LA die weg oversteken,
aan de overkant RA en bij de 1e hoek van de
kerk scherp LA via een hek en dalende trap de
groenstrook langs die kerk in. Loop dit pad uit,
gaandeweg ziet u dat dit een oude
begraafplaats is.

4 Na de uitgang gelijk LA en via de
oversteekplaats RA de Schäfergasse in. Op
de zeer brede winkelboulevard RA (hier naar
links op en neer kunt iets verderop op een groot
plein, als deze er is, een gezellige markt
bezoeken). Blijf deze winkelboulevard een flink
stuk volgen tot een groot plein waar u links een
(oude) kerk ziet. Daar schuin LA, passeer die
kerk links van u en ga gelijk LA
(Katharinenpforte). Kort daarna, na het
bomenrijke kleine plein LA (Bleidenstrasse) en
blijf RD gaan. Waar u links een kerk ziet op de
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2e hoek daarvan RA (Liebfrauenberg), dus
passeer dat pleintje rechts van u. Aan het einde
van deze wandelstraat (halverwege ziet u links
de ingang naar de Kleinmarkthalle, heel leuk
deze overdekte markt even in te schieten) op de
asfaltweg RD (Ziegelgasse).

5 Aan het einde op de Berliner Strasse RA en
iets verderop bij de van rechts komende
Neue Kräme via de oversteekplaats LA de weg
oversteken, aan de overkant RD en volg de
linkerkant van het grote plein (Neue Kräme). Op
dit plein ziet u rechts de prachtige Paulskirche
en links daarvan het oude stadhuis, daar in de
hoek is de ingang naar het Rathaushof, u moet
daar echt even een kijkje nemen. Na dit plein de
Braubachstrasse RD oversteken en RD, u ziet het
volgende plein met links en rechts
adembenemend mooie vakwerkpanden. Aan de
overkant van dit plein strak voor de
Nikolaikirche LA en RD blijven gaan
(Bendergasse, staat aan het einde). Aan het
einde via de trap de Schirnkunsthalle in (kijk
even omhoog) en blijf RD gaan. Aan het einde
strak voor de Kaiserdom RA (u kunt er ook met
de klok mee een volledig rondje omheen lopen)
en na de ingang van de domtoren (kunt u
beklimmen) op de Saalgasse RA (tegenover
huisnr 8 kunt u linksaf op en neer een modern
maar wel fraai hofje bezichtigen).
6 Aan het einde (daar ziet u rechts weer de
Nikolaikirche en het plein waar u al eerder
was) LA richting rivier de Main. Steek daar de
weg over en ga aan de overkant op de
wandelpromenade langs de Main RA. Volg nu
een flink stuk een van de wandelpaden langs de
rivier en tel onderweg de bruggen (inclusief die
u nu ziet). Na 1½ km bij de 4e brug (dat is er
een met een trambaan, u ziet de bovenleiding
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daarvan) de kasseienweg strak langs de Main
volgen, u gaat dan die 4e brug onderdoor en
ziet rechts dat rond glazen kantoorgebouw (De
Westhafen Tower) waar u al een tijdje tegen
aankeek. Daarna bij de Westhafenplatz het
kasseienpad over de smalle dam (nog steeds
langs de Main) volgen. Voor de roodbruine flat
RA de Westhafenbrücke over (loop aan de
linkerkant) en daarna kruising RD (Werftstrasse).
Grote kruising met Speicherstrasse ook RD (ook
Werftstrasse).

8 km

7 Aan het einde de weg oversteken (doe dat
voorzichtig, er is hier geen oversteekplaats,
anders een stukje omlopen) en RD de poort van
de Gutleutkaserne door. Direct daarna op de
kasseienstraat LA. Bijna bij de hoek van die
kazerne na de flauwe rechterbocht kruising met
smaller kasseitjespad RA en u loopt het dieper
gelegen smalle park in waar u net langs liep.
Aan het einde van dit pad op de hoek van het
politiebureau wat scherp LA de trap op en voor
het Finanzamt RA. Na dat gebouw LA en kort
daarna op het tegelplein RA. Voor u ziet u de
rechterzijkant van het station, de weg daar
naartoe wijst zich vanzelf. Wilt u aan de
voorkant van het station uitkomen, dan na die
zijkant LA en u bent daar zo.
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